
 

 
BIJLAGE 4 ALGEMENE GEGEVENS 

 

Initiatief 

Platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) 

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) 

 

Autoriserende en betrokken verenigingen 

Patiëntenfederatie Nederland (voorheen Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie 

NPCF)* 

De Hart&Vaatgroep/Hartstichting* 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)* 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) 

Palliactief 

Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) 

Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)* 

 

*Deze verenigingen autoriseren niet, maar stemmen in met de inhoud. 

 

Financiering 

Deze richtlijn c.q. module is gefinancierd door IKNL. De inhoud van de richtlijn c.q. module is 

niet beïnvloed door de financierende instantie. 

Een richtlijn is een kwaliteitsstandaard. Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is, 

ongeacht de financieringsbron (Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), aanvullende verzekering of eigen betaling door de 

cliënt/patiënt). Opname van een kwaliteitsstandaard in het Register betekent dus niet 

noodzakelijkerwijs dat de in de kwaliteitsstandaard beschreven zorg verzekerde zorg is. 

 

Procesbegeleiding en verantwoording 

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor 

professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg dat zich richt op het continu 

verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. 

IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten 

waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen ontwikkelt IKNL 

producten en diensten ter verbetering van de oncologische zorg, de nazorg en de palliatieve 

zorg, zowel voor de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen instellingen. 

Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van 

oncologische en palliatieve zorg. 

 

IKNL rekent het (begeleiden van) ontwikkelen, implementeren en evalueren van 

multidisciplinaire, evidence based richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg tot een 

van haar primaire taken. IKNL werkt hierbij conform de daarvoor geldende (inter)nationale 

kwaliteitscriteria. Bij ontwikkeling gaat het in toenemende mate om onderhoud (modulaire 

revisies) van reeds bestaande richtlijnen. 

 


